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Tid och plats  
2020-04-23 kl. 13.20-18.55 i Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset  
 
Omfattning  
§§ 118-161 
 
Beslutande ledamöter  
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C) 
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M)  på distans, ersätter Jolly Bou Rahal (M), jäv §128 
Emma Glad (M)  ersätter Georg Guldstrand §128, ersätter Hans

 Thornander §139 
Hans Thornander (KD) ersätter Lennart Malmerfors (KD), jäv §139 
Kristian Silbvers (SD) 
 
Närvarande ledamöter 
Kjell Classon (S), ersättare på distans 
Therése Björklund (S), ersättare på distans, till kl. 17.55 
Ann-Charlotte Högqvist (S), ersättare på distans 
Bengt Wahlgren (L), ersättare på distans, till kl. 18.15 
Lennart Malmerfors (KD) på distans, till kl. 18.15   
Jonas Ellerstrand (SD), ersättare på distans 
 
Övriga närvarande  
Jonas Ward, samhällsbyggnadschef  Julia Goffe, sekreterare 
Michaela Kleman, plan- och bygglovschef Malin Grahmstad, sekreterare 
Richard Mattsson, stadsarkitekt Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 
Tobias Rydlinge, IT/GIS-ingenjör Katarina Bengtsson, mätningsingenjör 
Jerry Sandin, geodatachef Andreas Holmqvist, mätningsingenjör 
Sara Aneljung, planarkitekt §130-145 Jonatan Westlin, planarkitekt § 130-145 
Sara Eklund, planarkitekt, på distans Elin Hegg, utvecklingsledare, på distans 
Niklas Lund, bygglovarkitekt, distans Alisa Zetterström, bygglovsarkitekt, på distans 
Anton Ehrendahl, planarkitekt, på distans Dennis Pettersson, bygglovsarkitekt, på distans 
Henrik Kåvestam, byggnadsinspektör, på distans Lisa Marklinder, planarkitekt, på distans 
Mattias Nilsson, planarkitekt, på distans Robin Enqvist, planarkitekt, på distans 
Leila Alves Bonnier, planarkitekt, på distans Henrik Abbestam, bygglovsarkitekt, på distans 
Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt, på distans  Tobias Alves, bygglovsarkitekt, på distans 
Zilka Cosic, planarkitekt, på distans 
   
Ajournering  
Efter föredragning ajourneras sammanträdet mellan 18:15 – 18:30 för politisk beredning i partigrupperna. 
  
Justering och anslag  
Bengt-Arne Bohlin utses tillsammans med mötesordförande att justera protokollet och Kristian Silbvers 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-04-29 kl. 11.00. 
Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla under perioden 2020-04-29 – 2020-05-21. 
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Underskrifter  

 
______  ________________________________     ________________________________________  

 
 

 
  

Morgan Hjalmarsson, ordförande   Bengt-Arne Bohlin, justeringsperson 
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Upprop och fastställande av beslutande ledamöter 
Upprop genomförs och lista över beslutande ledamöter fastställs: 

Beslutande ledamöter   
Morgan Hjalmarsson (L), ordförande     
Lars-Gunnar Comén (M), 1:e vice ordförande  
Bengt-Arne Bohlin (S), 2:e vice ordförande   
Maria Oscarson (S) 
Bengt Belfrage (C)  ersätter Maj-Britt Eckerström (C)   
Mosa Roshanghias (MP) 
Georg Guldstrand (M) ersätter Jolly Bou Rahal (M)  
Emma Glad (M)  ersätter Georg Guldstrand §128, ersätter Hans 

Thornander §139 
Hans Thornander (KD) ersätter Lennart Malmerfors (KD)   
Kristian Silbvers (SD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Beslutsummer 
§ SBN 2020-00118 
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Val av justeringsperson 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Bengt-Arne Bohlin utses tillsammans med mötesordföranden att justera protokollet och Kristian Silbvers 
utses till dennes ersättare. Justeringen sker på Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-04-29 kl. 11.00. 

 

 

 

 

  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00119 
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Fastställande av föredragningslista 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00120 
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Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1  
 
Ärendenummer: BN 2017-000634 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. 
Genomförandet av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-20 i beslut § 158 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att 
pröva möjligheten att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsbyggelse.  
 

 

Begäran grundar sig på att Riksbyggen inkommit med ansökan om en markanvisning av 
ca 4 500 m2 av fastigheten Byttorp 3:1. Exploatören vill bygga cirka 40 lägenheter i ett 
flerbostadshus. Området ligger i kilen där Fjällgatan, Vindelgatan och Hällegatan möts. 
Området är idag planlagt som allmän platsmark, park.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 130 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Byttorp 3:1.  

Markavdelningen upprättade ett markanvisningsavtal som innebar att bolaget, fram till 
2019-03-31, har ensamrätt att förhandla med kommunen om förärv av marken samt 
övriga villkor avseende exploatering. Avtalet är förlängt till 2021-03-31. 

2019-10-10 beslutade plan och bygglovschefen i beslut § Pl 2019–002337 via delegation 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 11 oktober till den 10 
november 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen 
godkänns för granskning. 
 

 

 

 

Kristian Silbvers (SD) yrkar att detaljplanen ska återremitteras till förvaltningen för 
ändring så att byggnationen bättre passar in i omgivande miljö samt med större indrag 
från vägen. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) 
förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs 
och genomförs. 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers 
(SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 

Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Emma Glad (M), Morgan 
Hjalmarsson (L)  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00139 
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Nej: Kristian Silbvers (SD) 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna 
detaljplanen för granskning. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Hans Thornander (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Handling             Datum  Notering 
Planbeskrivning 2020-04-06 
Plankarta 2020-04-06 
Samrådredogörelse 2020-04-06  
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 

 
Ärendenummer: BN 2014-001269 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen godkänns för granskning. Genomförandet 
av detaljplanen antas inte innebära en betydande miljöpåverkan.   

Ärendebeskrivning 
I handlingarna som sändes ut på granskning efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26 
saknades yttranden. Samrådsredogörelsen är nu uppdaterad med de saknade yttrandena samt 
kommentarer till dessa. I övrigt är det inga ändringar av plankartan eller planbeskrivningen. För att 
undvika diskussioner om formaliafel behöver nu Samhällsbyggnadsnämnden fatta ett nytt formellt 
beslut om granskning.   
 

 

 

 

 

 

Fastighetsägaren inkom 2014-08-22 med en planbeskedsbegäran om att få ändra planen för att 
möjliggöra rivning av tidigare skyddad byggnad och förtätning med ny bebyggelse.  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut § 492 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att ändra detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 § 009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för To1pa-Hestra 4:4. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller i beslutet 
vikten av att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskapet 
och kulturvärdena.  
 
Under tiden då arbetet med planprogramsarbetet för Hestra, delen norr om symfonigatan (BN 2015-
001058) pågick, pausades planen för Torpa-Hestra 4:4.  

2018-08-23 § 201 informerades Samhällsbyggnadsnämnden att arbetet skulle återupptas och planen 
skulle sändas ut på samråd under hösten. Då flera frågetecken kvarstod dröjde samrådet till 
försommaren 2019. 

2019-05-06 beslutade planchefen i beslut § Pl 2019-000005 via delegation att sända planen på samråd. 
Samrådet pågick den 10 maj - den 14 juni 2019. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte hölls i Hestra midgårds matsal den 3 juni 2019.  

2019-09-19 föredrogs ärendet genom att förvaltningen önskade ett inriktningsbeslut angående höjder 
och volymer på byggnaderna i de kommande granskningshandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade i beslut 2019-09-19 § 260 att granskningshandlingarna skulle ha samma höjder och volymer 
som samrådsförslaget. 
 
Detaljplanen kommer reglera bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning för att anpassa ny 
exploatering till landskap och kulturvärden. Detaljplanen kommer även att reglera allmän platsmark. 
Syftet är att förvärva mark för allmänt ändamål och förtydliga huvudmannaskap för att åstadkomma ett 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00140 
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ändamålsenligt genomförande av detaljplan i enlighet med PBL. Detaljplanen kommer möjliggöra ca 
20-24 nya lägenheter i nära angränsning till kollektivtrafik och rekreationsområden. Detaljplanen har 
varit ute på samråd mellan den 10 maj - den 14 juni 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att detaljplanen 
godkänns för granskning. 

Kristian Silbvers (SD) yrkar att planförslaget avstyrkes då Sverigedemokraterna anser att 
befintlig bebyggelse utgör en viktig del i den kulturmiljö som finns på platsen. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Kristian Silbvers (SD) förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och genomförs. 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristian Silbvers 
(SD) förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 8 Ja och 1 Nej. 

Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-
Gunnar Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Hans Thornander (KD), 
Morgan Hjalmarsson (L)  

Nej: Kristian Silbvers (SD) 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna 
detaljplanen för granskning. 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

 

 
  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2020-03-26  
Planbeskrivning 2020-03-26  
Samrådsredogörelse 2020-04-23  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia    Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11  
 
Ärendenummer: BN 2018-000463 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-10-25 i beslut §253 Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ändra detaljplan för fastigheten Sjöbo, Mörkhättan 11.  

Begäran grundar sig på att Husarvid AB 2018-03-28 inkom med en planbeskedsansökan 
om att upphäva tomtindelningen för fastigheten Sjöbo, Mörkhättan 11 för att möjliggöra 
byggnation av två enbostadshus. 

2019-09-11 drog exploatören tillbaka sin planansökan, och ansökte istället om bygglov. 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglovet 2019-11-21.  

2020-01-23 inkom begäran från exploatören att återaktualisera planärendet.  

2020-02-26 upphävde Länsstyrelsen Samhällsbyggnadsnämndens beslut och avslog 
ansökan om bygglov. 

Planarbete pågår och detaljplanen kommer att skickas på samråd under våren.  

Genom att upphäva tomtindelning möjliggörs byggnation av två enbostadshus. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 

 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation                     2020-04-06 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  Lantmateri@boras.se  
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00141 

 



Beslutsdatum  Sida 62 (86) 
2020-04-23  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

Detaljplan för Kyllared, Svensgärde 3:1 med flera   
 
Ärendenummer: BN 2019-001097 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga den till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2019-06-03 i beslut § 257 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Svensgärde 3:1. 
Begäran grundar sig på att efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor och 
för att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba proaktivt med att ta 
fram nya verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen initierar ett nytt detaljplaneuppdrag i syfte att utöka befintligt 
verksamhetsområde Kyllared, Kyllareds väg, sydost om Kyllaredsmotet. 
 

 

 

 

Detaljplanen anpassas för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte 
kräver centrala lägen. Uppdraget gavs högsta prioritet i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsplan 2019 och ersatte tidigare prioriterad del av Viared 5:1, Segloravägen. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Presentation 2020-04-23  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
 
 
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00142 
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Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl.  
 
Ärendenummer: BN 2017-001955 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd. 

Ärendebeskrivning  
Willhem ansökte 2017-11-21 om planbesked för att bygga ett höghus på 21-24 vån för 130-150 
hyreslägenheter med lokal/restaurang i bottenvåningen. Gällande detaljplan medger fyra 
våningar. Willhem har under 2017 varit i kontakt med stadsarkitekt Richard Mattsson och 
diskuterat olika möjliga utformningar och höjder. Knalletorget förslås höjas i den sydvästra 
delen för att möta Lilla Brogatan och Stadsbron bättre samt för att skydda mot framtida 
översvämningar.   

Kommunstyrelsen §266 är positiv till begäran om ändrad detaljplan för ett högt bostadshus på 
Morfeus 5 och 7 som överensstämmer med kommunens vision Borås 2025 och översiktsplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav uppdrag åt Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-06-28 §179.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-30 §12 att godkänna informationen och att lägga 
den till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att sända detaljplanen för 
samråd. 
 

 

 

 

 

Hans Thornander (KD) yrkar att avslå begäran om planändring.  Kristdemokraterna bedömer 
att det skulle få stora inverkningar i centrum att bygga 120 nya lägenheter, utan att tillföra några 
nya närbelägna parkeringsplatser samt att ett planprogram för hela centrumkärnan bör tas fram 
innan en ny detaljplan tas fram. 

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer sitt förslag mot Hans Thornanders (KD) förslag 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs och 
genomförs. 

Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Hans Thornanders (KD) 
förslag besvaras med Nej. Omröstningen utfaller med 7 Ja och 2 Nej. 

Ja: Georg Guldstrand (M), Bengt-Arne Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar 
Comén (M), Maria Oscarson (S), Bengt Belfrage (C), Morgan Hjalmarsson (L) 

Nej: Kristian Silbvers (SD), Hans Thornander (KD) 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00143 
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Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att sända detaljplanen för 
samråd. 
 

 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Kristdemokraternas förslag. 

Protokollsanteckning från Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna valde att stödja Kristdemokraternas alternativa förslag om avslag. 
 

 

Sverigedemokraterna anser att området dock skall bebyggas och att den föreslagna gestaltningen 
är tilltalande. Anledningen till vårt ställningstagande grundar sig på två anledningar; 

• Ett helhetsgrepp kring stadens centrum behöver arbetas fram där en vision om hur 
centrum skall utvecklas i helhet fastställs med vilka kärnvärden som är viktiga och inte 
viktiga. Att färdigställa en detaljplan som så markant utmärker sig så som Morfeus 5 gör, 
utan att sättas i det större perspektivet, riskerar att låsa in staden och därmed begränsa 
eller till och med omöjliggöra flera alternativ. Det är viktigt att staden upphör med 
”frimärkesplanering” och istället tar helhetsgrepp. 

• Staden har idag en parkeringspolicy som de facto innebär att staden subventionerar 
fastighetsägare då avgiften som parkeringsköp medför är lägre än vad stadens kostnad är 
för att bygga parkeringar. En ny parkeringsstrategi är under framtagande och vi anser att 
det då är vettigt att avvakta med projekt som avser att i stor skala använda sig just av 
parkeringsköp.  

 

 

Alternativt hade ett alternativt förslag om återremittering kunnat läggas men då andemeningen 
med Kristdemokraternas förslag är densamma finner vi ingen anledning till att lämna in 
ytterligare ett förslag. 

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2020-03-12 
Planbeskrivning 2020-03-26  
 

 
 
 
  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 m.fl.  
 
Ärendenummer: BN 2015-000399 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända detaljplanen för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner samt 
kontor i centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala 
placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Ett gångstråk ska också 
möjliggöras från resecentrum och bort mot Boråshallen. En transformatorstation vid Brodalsmotet tillåts 
också i planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i staden, även denna ska vara av hög 
arkitektonisk kvalitet.  
 

 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 § 106 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 med flera. Syftet är att göra det möjligt för en 
betydande etablering av ett nytt rättscentrum i Borås. Gällande detaljplan från 2009 innehåller inte 
tillräckliga byggrätter för att kunna inrymma den tänkta volymen. I samband med planarbetet är det av 
yttersta vikt att studera utformningen av den nya bebyggelsen, då den kommer att fronta Borås mot 
motorvägen.  Kommunstyrelsen påtalar vikten av att ta hänsyn till Trafikverkets pågående 
utredningsarbete med Götalandsbanan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 §121 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 §87 att godkänna informationen 
och att lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att sända detaljplanen för 
samråd och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 

  

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 2020-04-23 
Plankarta 2020-04-23 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia   Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
Upplysning 
”Planens genomförande” på sidan 20 kommer att kompletteras innan utskick för samråd.   

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00144 
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Detaljplan för Centrum, Makrillen 11 

Ärendenummer: BN 2020-000366 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan 
- att planarbetet kommer starta i mån av tid  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-02-17 i beslut § 62 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upphäva tomtindelningen inom fastigheten Makrillen 11, Kyrkängsgatan i Centrum.  

Begäran grundar sig på att Borås Stad inkommit med begäran om planändring då 
kommunen har intresserade köpare på fastigheten Makrillen 11, men gällande 
tomtindelning omöjliggör en ändamålsenlig fastighetsbildning. Äldre tomtindelningar 
(från före 1987) gäller idag som detaljplanebestämmelser och innebär att 
fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. För att ändra eller upphäva en 
tomtindelning krävs således en ändring av detaljplan. Syftet med att göra en planändring 
är möjliggöra en 3D-fastighetsbildning och då behöver tomtindelningsbestämmelserna 
upphävas.  
 

 

 

 

Gällande detaljplan 
För området gäller stadsplan P322, som fick laga kraft 1966. Gällande detaljplan anger 
handel för det aktuella området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Upphävning av tomtindelning möjliggör att fastigheten kan delas och säljas till olika 
intressenter. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill skicka med att riskfrågor kopplat till 
närhet till riksväg 40 bör ses över inför byggskedet i samråd med Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan och att planarbetet kommer 
starta i mån av tid. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutsunderlag 
§ 62 Uppdrag från KS 2020-02-17 
Översiktskarta 2020-03-19 
 

 
  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00145 
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Detaljplan för Dammsvedjan, Betslet 4 
 
Ärendenummer: BN 2020-000367 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan. 
- att planarbetet kommer starta i mån av tid 

Ärendebeskrivning 
Tidplan för denna typ av detaljplaneuppdrag som omfattar mindre ändringar finns inte angivna i 
produktionsplanen utan arbetet föreslås påbörjas i mån av tid och kan utgöra projekt för 
praktikanter/projektanställda. 

Kommunstyrelsen gav i beslut §62 2020-02-17 Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att 
upphäva tomtindelningen inom fastigheten Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan.  

Borås Stad äger bostadsfastigheten Betslet 4 och kringliggande allmän gatumark och natur på 
Gässlösa 5:1. I bostadsfastigheten Betslet 4 ingår nu en liten bit mark som utgör planlagd 
huvudgata. I stamfastigheten Gässlösa 5:1 ingår en smal remsa mark som enligt detaljplanen är 
avsedd som kvartersmark för bostäder. Borås Stad önskar att göra en fastighetsreglering för att 
rätta till fastighetsgränsen mot gata i enlighet med detaljplanens gränser. Det innebär endast små 
justeringar där Betslet 4 både minskas och utökas något.  Gällande tomtindelning omöjliggör en 
sådan fastighetsreglering.  
 

 

 

 

Äldre tomtindelningar gäller idag som detaljplanebestämmelser och innebär att 
fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. Tomtindelningen från 1961 behöver således 
upphävas innan fastighetsreglering kan göras enligt gällande detaljplan från 2014. För 
upphävande av tomtindelning krävs ett prövningsförfarande genom ändring av detaljplan. Inga 
andra planfrågor än själva upphävandet av tomtindelningen prövas och ändringen av 
detaljplanen kan prövas med ett förenklat planförfarande. 

Gällande detaljplan och tomtindelning 
För området gäller detaljplan 1490K-P1196, som fick laga kraft 2014. Gällande detaljplan anger 
bostadsändamål för Betslet 4.  

För området gäller också tomtindelning akt nr: 1583K-BN746 som fick laga kraft 1961. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt att upphäva tomtindelningen för att 
därmed möjliggöra fastighetsbildning enligt gällande detaljplan. 
 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00146 
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Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan och att planarbetet kommer starta 
i mån av tid. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

 

   
 
 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut §62 2020-02-17 med kartbilagor 3 och 4. 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Etapp 2 
 
Ärendenummer: BN 2017-1880 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
- att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 
- att planärendet är prioriterat i Verksamhetsplanen 2020  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att fortsätta detaljplanearbetet i Regementsstaden med bostäder och 
förskola. 

2009 blev ett planprogram för hela Regementsområdet antaget. På grund av 
Götalandsbanan har planeringen under en längre period stått stilla. 2016 fick delar av 
området klartecken från Trafikverket för att påbörja att ta fram detaljplan för. 
Detaljplanen som vid den tidpunkten hade varit på samråd blev uppdelad i två och den 
för första etappen, Mannerfelts Plats, fick lagakraft år 2017.  
 

 

 

 

Detta uppdrag är för etapp två och täcker dalgången söder om Regementsstaden samt en 
mindre kulle där Brigadhuset och två komplementbyggnader med höga kulturvärden 
finns. Här planeras en förskola. 

Detaljplanen kan påbörjas genast och är prioriterad i verksamhetsplanen för 2020. 
Tidplanen att planen kan tas på samråd i 4 kvartal 2020 och antas preliminärt 4 kvartal 
2021.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Ett nytt uppdragsbeslut behövs så förvaltningen kan följa den nya bullerförordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att planärendet är 
prioriterat i Verksamhetsplanen 2020. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
 

 

   
  

Beslutsunderlag 
Handling Datum Notering 
Presentation 2020-04-23 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia  Kommunstyrelsens diarium 
  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00147 
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Stadsarkitekten informerar om kommande projekt 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten informerar om kommande projekt i Borås Stad. 

Stadsantikvarien informerar om inglasade balkonger och deras påverkan på områdens arkitektoniska 
karaktär.   

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00148 
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Information från förvaltningen  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Förvaltningschef Jonas Ward informerar om årets NKI (nöjd kund-index) för bygglov.  
Genomsnittligt NKI för bygglov i landet är 64 och i Borås är NKI 73. Trots ett ökat antal ärenden behåller 
bygglovshandläggningen detta höga betyg. Dessutom har handläggningstiden förkortats 2019 jämfört med 
2018. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gick upp i stabsläge den 2 april utifrån läget med spridningen av 
coronaviruset, och har övergått till distansarbete som norm. Målet är att bedriva verksamheten så normalt 
som möjligt, med vissa förändringar som till exempel samrådsmöten via Skype. 
 

 

 

 

Olof Olsson är anställd som ny geodatachef och tillträder 11 maj. Nuvarande geodatachef Jerry Sandin är 
kvar till 30 juni och även därefter kvar på timbasis för att följa upp införandet av ett nytt kartsystem. 

Riskanalysen för 2021 diskuterades inte på budgetdagen i år, utan nämnden uppmanas diskutera på 
gruppmöten utifrån det underlag förvaltningen tagit fram. Eventuella förslag på förändringar skickas till 
ekonom Sara Danfelter. En sammanställning kommer redovisas före sommaren och riskanalysen fastställs i 
augusti. 

Stadsrummet är en yta i Kulturhuset för information, dialog och kunskap om stadsutveckling. Förvaltningen 
återkommer till nämnden med förslag för en höjd ambitionsnivå för Stadsrummet inför 2021. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på att arbeta med en strukturskiss, för att fylla glappet mellan 
översiktsplanering och detaljplanering och ge samsyn mellan nämnder och förvaltningar om Borås 
utveckling. Strukturskissen skulle vara en karta över planeringen i Borås, som vid behov kompletteras med 
fördjupande bilder och texter, för att till exempel vägleda detaljplanering, trafikplanering och markinköp. 
Strukturgruppen skulle vara en förvaltningsöverskridande grupp som tar fram och ajourhåller 
strukturskissen. På politisk nivå hålls presidieöverläggningar mellan nämnderna i 
samhällsbyggnadsprocessen. 
 

 

 

 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman visar statistik för hur många som tagit i bruk byggnader utan start- 
eller slutbesked och hur förvaltningens kommunikation kring att söka start- och slutbesked ser ut. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2021 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00149 
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Remiss: Biblioteksprogram 2020-2023 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00215 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Biblioteksprogram 2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har skickat förslag på nytt biblioteksprogram 2020-2023 på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen ha en egen biblioteksplan, något som i Borås benämns 
biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 och nu har ett nytt arbetats fram för 
2020-2023. Intervallet samspelar väl med det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens 
kulturplan samt Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023. I arbetet med 
programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att få programmet att 
harmoniera väl med både Västra Götalandsregionens biblioteksplan och Boråsregionens kulturplan. 

Biblioteksprogrammet har fyra rubriker: Det öppna biblioteket, Det läs- och skrivfrämjande biblioteket, Det 
digitala biblioteket och Det lärande biblioteket. Biblioteken ska inte bara främja läsupplevelser utan även låta 
människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser. Därtill ska biblioteken vara en 
infrastruktur för Borås som bildningsstad och öka den digitala delaktigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på Biblioteksprogram 2020-2023 som tydligt understryker 
bibliotekens roll som tillgängliga, demokratiska mötesplatser för alla stadens invånare och även 
samverkansplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle på serviceorterna.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen samt 
godkänner förslag till yttrande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Biblioteksprogram 2020-2023 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kulturnämnden 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

 
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00150 
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Remiss: Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00216 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit förslaget Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Borås Stad från 
Kommunstyrelsen på remiss. Förslaget är en uppdatering av nu gällande föreskrifter. Borås Stads allmänna 
lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Lokala 
ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen som endast gäller i en enskild kommun. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 
 

 

 

 

 
 
  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter och föreslår att tillstyrka Förslag till revidering av de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad samt tillhörande bilaga Lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen samt 
godkänner förslag till yttrande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Stad 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00151 
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Remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet  
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00217 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot en remiss från Kommunstyrelsen. Remissen är angående 
Naturvårdsverket och Statskontorets rapporter Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet.   

Naturvårdsverket redovisar i remissunderlaget regeringens uppdrag att se över åtgärdsprogrammen för 
luftkvalitet. Åtgärdsprogrammen är ett viktigt instrument för att på lokal och regional nivå komma överens 
om åtgärder för att minska utsläppen och sänka halterna av de hälsofarliga luftföroreningarna. Statskontoret 
har under samma tid haft ett nästintill likalydande uppdrag. Myndigheterna har samarbetat vid 
genomförandet av uppdragen och förslagen pekar i samma riktning. I uppdraget har ingått att föreslå 
möjliga lösningar för att förbättra systemet som medför att åtgärdsprogrammen blir mer effektiva verktyg 
för att EU:s gränsvärden och de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte överskrids. 
 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på underlaget i remissen och föreslår därför 
Samhällsbyggnadsnämnden att tillstyrka remissen.   

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden tillstyrker remissen samt 
godkänner förslag till yttrande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Översyn av åtgärdsprogram (Naturvårdsverket) 
Översyn av åtgärdsprogram (Statskontoret) 
Remissmissiv 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  
  

Beslutsnummer 
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Månadsuppföljning, mars 2020 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00218 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för mars samt att sända denna till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för det ekonomiska resultatet mars 2020. 
Nämndens och de olika verksamheternas nettokostnader samt prognoser redovisas.  

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden godkänner månadsuppföljningen och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning, mars 2020 
 

 
 
 
  

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Kommunstyrelsens diarium 
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00153 
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Svar på Stadsrevisionens granskning av taxor och 
avgifter 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00038 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge svar till Stadsrevisionen enligt förslag med 
redovisning av pågående åtgärder med anledning av Stadsrevisionens granskning av taxor och 
avgifter och att översända svaret till Stadsrevisionen. 
  

 

 

 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med granskningen 
var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en 
tillräcklig intern kontroll. 

Stadsrevisionen rekommenderar Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra ett antal åtgärder 
för att säkerställa ett rättssäkert och ändamålsenligt arbete med taxor och avgifter. 

Ett antal åtgärder har satts igång eller kommer att påbörjas under detta år. Bland annat arbetar 
förvaltningen med att ta fram ett förslag på ny taxa för plan- och bygglovsärenden. 
Förvaltningen kommer även påbörja ett arbete med att fakturera direkt i 
ärendehanteringssystemet för att minska risk för feldebitering.   

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att avge svar till 
Stadsrevisionen enligt förslag och att översända svaret till Stadsrevisionen. Ordförande finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 
 

  
  

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Rapport - Granskning av taxor och avgifter 
Rapportsammandrag 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00154 
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Svar på Stadsrevisionens granskning av styrning och 
uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder  
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00034 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge svar enligt förslag angående granskningen av 
Borås Stads taxor och avgifter och att översända svaret till Stadsrevisionen.  

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma om 
berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av privata utförare via LOU. Samhällsbyggnadsnämnden behöver säkerställa följsamhet 
gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur 
arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Nämnden behöver även säkerställa 
att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete. 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har idag inga rutiner kring hur redovisning till kommunstyrelsen ska ske eller 
kring hur allmänheten ska få insyn i de privata utförarnas arbete. I rapporten framgår att ett centralt arbete 
med att ta fram en rapportmall för de tekniska nämnderna ska ske under 2020. Detta arbete har gjorts för 
vård- och omsorgsnämnderna under 2019. Med rapportmallen som grund räknar 
Samhällsbyggnadsnämnden med att den påtalade avvikelsen från riktlinjerna kring redovisning till 
Kommunstyrelsen kan vara åtgärdad. Samhällsbyggnadsnämnden kommer se över hur allmänheten på ett 
lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter som utförs av privata utförare. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att avge svar till 
Stadsrevisionen enligt förslag och att översända svaret till Stadsrevisionen. Ordförande finner 
att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 
Missiv 
Rapport - Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder  
Rapportsammandrag 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
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Svar på Stadsrevisionens granskning av ärendeberedningen i 
Borås stads nämnder  
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00119 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge svar till Stadsrevisionen angående granskningen 
av ärendeberedningen i Borås stads nämnder enligt förslag samt att översända svaret till 
Stadsrevisionen. 

Ärendebeskrivning 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med 
granskningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig 
med lagstiftningens krav. 

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. 
Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och 
intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 
ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
genomföras i form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i Stadsrevisionens bedömning att Samhällsbyggnadsnämnden har 
en ändamålsenlig beslutsprocess som överensstämmer med tillämplig lagstiftning och dess intentioner. 
Därtill instämmer Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadsrevisionens bedömning att en tillämpning fullt ut 
av instruktionerna i dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås stads nämnder innebär avsteg från 
lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom 
ärendeprocessen, samt transparensen i denna. Förvaltningen välkomnar Stadsrevisionens förslag om en bred 
dialog med alla nämnder och förvaltningar inför eventuellt framarbetande av en gemensam 
beredningsprocess.  
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att avge svar till Stadsrevisionen enligt 
förslag och att översända svaret till Stadsrevisionen. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till svar 
Missiv 
Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås stads nämnder 
Rapportsammandrag 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Stadsrevisionen  
 Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00156 
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Avtal för ny kart- och GIS-programvara 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00225 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningschefen för nämndens räkning tecknar avtal med 
SoftwareONE AB för kart- och GIS-programvara, förutsatt att tidsfristen har löpt ut och 
Samhällsbyggnadsnämnden får teckna avtal.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett upphandling av ny kart-och GIS-programvara.  
Upphandlingen är föranledd av flera tvingande skäl:  

• Det nuvarande systemet saknar support vilket innebär en stor risk att förvaltningen blir utan 
möjlighet till dokumentation och därav ingen framställning av kartprodukter eller GIS-applikationer.  
 

• Det finns nya landsomfattande regler om format vid dokumentation av geografiska data. Detta för 
att bland annat underlätta leverans och utbyte mellan kunder och användare. De nya reglerna skall 
även innefatta möjligheten till tredimensionell hantering av geografiska data. 

 
En utvärdering av inkomna anbud har skett. Utvärdering har skett av de anbudsgivare som var kvalificerade 
enligt principen bästa pris. Anbudsgivare SoftwareONE AB hade bäst resultat enligt utvärderingen med ett 
pris på 1 220 000 kronor. Utifrån det har beslut om tilldelning fattats med SoftwareONE AB som vinnande 
anbudsgivare. Avtalstiden är fyra år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att förvaltningschefen för nämndens 
räkning tecknar avtal med SoftwareONE AB för kart- och GIS-programvara, förutsatt att tidsfristen har 
löpt ut och Samhällsbyggnadsnämnden får teckna avtal. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 

 

 
 
  

Beslutsunderlag 
Utkast till kontrakt med bilagor 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till:  Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00157 
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Anmälda beslut enligt Samhällsbyggnadsnämndens delegation 
 
Ärendenummer: Ciceron 2020-00094 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga delegationslistorna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med nämndens 
delegationsordning 

 
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av 
den som fått delegationsrätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga delegationslistorna till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 

 

 
  

Beslutsunderlag 
Delegationslista B 2020-02-01 – 2020-02-29 
Delegationslista BI 2020-02-01 – 2020-02-29 
Delegationslista SB 2020-02-01 – 2020-02-29 
Delegationslista PL 2020-02-01 – 2020-02-29 
Lantmäteriavdelningen 2020 L1-L24 

Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00158 

 



Beslutsdatum  Sida 86 (86) 
2020-04-23  

    
   

   

___________________________________________________________________ 
Justerat/Sign                   Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 
 

 

Meddelanden  
Ärendenummer: Ciceron 2020-00210 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit följande meddelanden för kännedom: 
 

a. Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
Ciceron 2020-00104 
Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnden om att 
sammanträden hålls med stängda dörrar för att minska spridningen av coronaviruset. 
 

b. Miljörapport 2019 
Ciceron 2020–00177 
Sammanställd uppföljning av miljömålen 2018-2021 för Borås Stad från Miljöförvaltningen. 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) föreslår att nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §38 – Ändring i gemensamt reglemente 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
 
Protokollsutdrag Miljö- och konsumentnämnden §73 – Miljörapport 2019 
Miljörapport 2019 
 
Beslutet skickas till 
Beslutskopia och handlingar skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium 
  
  
  

Beslutsnummer 
§ SBN 2020-00161 
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